
    महारा� कामगार क	याण मंडळमहारा� कामगार क	याण मंडळमहारा� कामगार क	याण मंडळमहारा� कामगार क	याण मंडळ 
सतराव ेरा�य
तरीय कामगार सािह�य संमेलनसतराव ेरा�य
तरीय कामगार सािह�य संमेलनसतराव ेरा�य
तरीय कामगार सािह�य संमेलनसतराव ेरा�य
तरीय कामगार सािह�य संमेलन----२०२३२०२३२०२३२०२३ 

 

                                             �दनांक : 
�ित, 
मा.क�याण आयु�, 
महारा� कामगार क�याण मंडळ,                                                            
�ता�मा बाबू गेनू मंुबई िगरणी कामगार � डा भवन, 
सेनापती बापट माग&, 
�भादवेी,मंुबई-४०० ०१३. 
महोदय, 

    महारा� कामगार क�याण मंडळाने �दनांक २४ ते २५ फे(ुवारी,२०२३ या कालावधीत िमरज 
- सांगली येथे  आयोिजत केले�या  १७  ,ा रा-य.तरीय कामगार सािह�य संमेलनात मी 
कामगार/कामगार कुटंुबीय /हणून सहभागी होऊ इि2छत आह.े �यासाठी सिव.तर मािहती पुढील�माणे 
सादर करीत आह.े 

 

१. सहभागी होणा6या ,� चे नाव : ------------------------------------------------------------------------ 
२. कामगाराचे संपूण& नाव             :------------------------------------------------------------------------- 
३. कामगाराशी नाते                    :     .वत:/ पती/ प8ी/ मुलगा /मुलगी 
४. संपूण& प9ा                            :------------------------------------------------------------------------- 

                                           ------------------------------------------------------------------------ 
५. दरू:वनी/ ;मण:वनी �मांक      :---------------------------------------------------------------- -------- 
६. कामगारा2या आ.थापनेचे नाव    :----------------------------------------------------------------- ------ 

व प9ा                                 ------------------------------------------------------------------------- 
७. कामगाराचा िलन ( LIN ) नंबर : -------------------------  / न=दणी �.(बांधकाम कामगार व 

सुर>ार>क मंडळासाठी )          :---------------------------------------------------------------- ------- 
८. क? @ाचे नाव                            : ----------------------------------------------------------------------- 
९. सभासद �मांक                       :-------------------------     �दनांक :------------------------- -------- 

 

मला  -----------------------------------------  या सािह�याची आवड आह.े 
 

संमेलनात सहभागी होAयासाठी �ितिनिध�व शु�क भोजन व िनवासासह D.५००/- / केवळ 
भोजनासह D.२००/- भरीत आह.ेपावती �.                      �द. 

         
 

सहभाग घणेा�याची सहीसहभाग घणेा�याची सहीसहभाग घणेा�याची सहीसहभाग घणेा�याची सही                                                    क� �क� �क� �क� �    �मुखाची  सही  व िश ा�मुखाची  सही  व िश ा�मुखाची  सही  व िश ा�मुखाची  सही  व िश ा 
*सोबतसोबतसोबतसोबत----    १) शु�क भरणा पावती जोडावी. 
            २) कामगार कुटंुबीय अस�यास कामगाराचे आधार काड&/रेशनकाड&ची झेरॉHस �त जोडावी. 
            ३)  बांधकाम कामगार / सुर>ार>क मंडळ ,�Iनी न=दणी �माणपJ जोडाव.े 
 

 



महारा� कामगार क	याण मंडळमहारा� कामगार क	याण मंडळमहारा� कामगार क	याण मंडळमहारा� कामगार क	याण मंडळ 
सतराव ेरा�य�तरीय कामगार सािह�य संमेलनसतराव ेरा�य�तरीय कामगार सािह�य संमेलनसतराव ेरा�य�तरीय कामगार सािह�य संमेलनसतराव ेरा�य�तरीय कामगार सािह�य संमेलन----२०२३२०२३२०२३२०२३,    िमरजिमरजिमरजिमरज-सागंली सागंली सागंली सागंली  

कामगारासंाठी रा�य�तरीय सािह�य लखेन �पधा�कामगारासंाठी रा�य�तरीय सािह�य लखेन �पधा�कामगारासंाठी रा�य�तरीय सािह�य लखेन �पधा�कामगारासंाठी रा�य�तरीय सािह�य लखेन �पधा� 
�वशे अज�  �वशे अज�  �वशे अज�  �वशे अज�   

 

                                                            �दनाकं : 
�ित, 
मा.क�याण आयु�, 
महारा� कामगार क�याण मडंळ,                                                            
�ता�मा बाबू गेनू मुंबई िगरणी कामगार � डा भवन, 
सेनापती बापट माग& ,�भादवेी,मुंबई-४०० ०१३. 
 

महोदय, 
    महारा� कामगार क�याण मंडळाने �दनांक २४ ते २५ फे(ुवारी,२०२३ या कालावधीत िमरज - 

सांगली येथे  आयोिजत केले�या  १७  ,ा रा-य.तरीय कामगार सािह�य संमेलना िनिम/ाने आयोिजत 
केले�या सािह�य लेखन .पध2त मी सहभागी होऊ इि5छत आह.े �यासाठी सिव.तर मािहती पुढील�माणे सादर 
करीत आह.े 

 

१. कामगाराचे संपूण& नाव             :------------------------------------------------------------------- 
२. संपूण& प/ा                            :-------------------------------------------------------------------- 

                                           ------------------------------------------------------------------- 
३. दरू9वनी/ :मण9वनी �माकं      :---------------------------------------------------------------- --- 
४. .पध2साठी  पाठिवले�या सािह�याचा �कार : किवता लेखन / कथा लेखन / वैचा=रक लेख (श?द- 

                                                          २००० श?द) / ना@ लेखन 
५. कामगारा5या आ.थापनेच ेनाव    :------------------------------------------------------------------ 

व प/ा                                 --------------------------------------------------------------------- 
६. कामगाराचा िलन ( LIN ) नंबर : -------------------------  / नBदणी �.(बांधकाम कामगार व सरुCा रCक 

मंडळासाठी )          :---------------------------------------------------------------- -- 
७. कD Eाचे नाव                            : ------------------------------------------------------------------- 
८. सभासद �मांक                       :-------------------------     �दनांक :------------------------- ---- 

 

मला  -----------------------------------------  या सािह�याची आवड आह.े 
 

                   .पध2क=रता पाठिवलेले सािह�य मी .वतः िलिहलेले आह ेअशी मी Hवाही  दतेो .         
 

                            क# $ क# $ क# $ क# $ �मुखचा �मुखचा �मुखचा �मुखचा सही सही सही सही व व व व िश'ा िश'ा िश'ा िश'ा                                                                                                                                                                                                                                                                 सहभाग घणेा*याची सही सहभाग घणेा*याची सही सहभाग घणेा*याची सही सहभाग घणेा*याची सही              
*िनयम िनयम िनयम िनयम ::::१) कामगाराची माह ेजून २०२२ �कवा िडसDबर २०२२ वेतनची ि.Iलप    
                 झेरॉLस �त जोडावी. 
            २) बांधकाम कामगार / सरुCारCक मंडळ ,�Mनी नBदणी �माणपN जोडावे. 
            ३) .पध&काला  कोण�याही दोन .पध2त सहभागी होता येईल .  
            ४) सदर सािह�य कागदा5या एकाच बाजूस सुवा5य अCरात िलिहPयात यावे .   
            ५) परीCकानंी �दलेला िनण&य अंितम राहील. 
            ६) नवो�दता5ंया कवी संमेलना क=रता  �ाQ किवता मधून उ�लेखनीय किवतांची िनवड करPयात  
                येईल . 
            ७) प=रतोिषक िवजेते व नवो�दत कवी संमेलना क=रता िनवड झाले�या .पध&काना िTतीय दजा&चा      
               �वास खच& , िनवास व भोजन ,व.था मंडळाकडून करPयात येईल     
 


